
 BREV 

Datum Vår referens 

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet 
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SE-171 16 Stockholm Tel:+46 8 799 40 00 E-post: registrator@ssm.se 
Solna strandväg 96 Fax:+46 8 799 40 10 Webb: stralsakerhetsmyndigheten.se 

 

Tillstånd för verksamhet med joniserande strålning 

Bifogat finner ni ert tillstånd för verksamhet med strålning, notera att det är giltigt i 
fem år. 

Förutom strålskyddslagen och strålskyddsförordningen är föreskrifterna i 
Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling bindande, vilket innebär att de 
måste följas av de verksamheter som berörs av föreskrifternas innehåll. Lagen, 
förordningen och föreskrifterna finns på www.ssm.se. För transport av utrustning 
som innehåller radioaktiva strålkällor gäller lagen (2006:263) om transport av farligt 
gods. 

I förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten sägs att 
tillståndshavare enligt strålskyddslagen ska betala årliga avgifter till 
Strålsäkerhetsmyndigheten. Avgifternas storlek framgår av bifogat informationsblad. 

Bifogat är aktuellt registerutdrag. Om registerutdraget inte stämmer överens med er 
egen förteckning över innehavet av öppna strålkällor eller utrustningar som 
innehåller slutna radioaktiva strålkällor eller röntgenrör, ska ni snarast kontakta 
Strålsäkerhetsmyndigheten. 

 

Återkom gärna om ni har några frågor. 

 

Hälsningar 

Elham Mehrnia 
Inspektör 
Tillståndsprövning strålskydd 

I detta brev bifogas 
1. Tillstånd 
2. Registerutdrag 
3. Granskningsrapport 
4. Information om årliga avgifter 





 BESLUT 

Datum Vår referens 

 

2022-02-09 SSM2021-8099 
Cu-09237 

Ert datum Er referens 

2021-12-15 Enn Maripuu 

 

Strålsäkerhetsmyndigheten  
Swedish Radiation Safety Authority  

SE-171 16 Stockholm Tel:+46 8 799 40 00 E-post: registrator@ssm.se 
Solna strandväg 96 Fax:+46 8 799 40 10 Webb: stralsakerhetsmyndigheten.se 

 

Tillstånd 

Strålsäkerhetsmyndigheten, meddelar härmed tillstånd enligt 6 kap 1 § strål-
skyddslagen (2018:396) för nedan angiven verksamhet med joniserande strålning. 

Tillståndet utfärdat till 
Tillståndshavare: SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala 
Organisationsnummer: 202100-2817 
Tillståndets giltighetstid: t.o.m. 2027-02-09 

Verksamhet och omfattning 
Tillståndet gäller för att använda, förvärva, inneha, transportera, upplåta, överlåta, till 
Sverige föra in och från Sverige föra ut radioaktiva ämnen samt använda tekniska 
anordningar som kan utsända joniserande strålning. 

Omfattningen gäller de strålkällor som är registrerade av Strålsäkerhetsmyndigheten 
enligt bifogat registerutdrag. Omfattningen vid varje senare tidpunkt framgår av då  
aktuellt registerutdrag. 

 

Ärendet  
SLU har ansökt om tillstånd för verksamhet med joniserande strålning. Tidigare 
tillstånd, SSM2017-693 kommer att gå ut, varför förnyelse krävs. 
 
 

Skälen för beslutet  
Villkoren i SLUs tidigare tillstånd SSM2017-693 är inte längre aktuella eftersom 
dessa skyldigheter, i den mån de fortfarande är relevanta, numera regleras direkt i 
strålskyddslag, SSMFS 2018:1 och SSMFS 2018:7. SSM bedömer därför att 
tillståndsvillkor i SSM2017-693 inte längre är nödvändiga då relevanta krav nu finns 
i gällande lag och föreskrifter. 

 

Övrigt 
Detta tillstånd ersätter tillstånd SSM2017-693 daterat 2017-02-09. 

 
 
 



 

 

 
I detta ärende har enhetschef Helene Jönsson beslutat. Inspektör Elham Mehrnia har 
varit föredragande. 
 
STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN 
 
Detta beslut expedieras utan underskrift. 
 

Helene Jönsson 

 

       Elham Mehrnia 

 



 

 
Strålsäkerhetsmyndigheten  
Swedish Radiation Safety Authority  

SE-171 16 Stockholm Tel:+46 8 799 40 00 E-post: registrator@ssm.se 
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SLU, Sveriges lantbruksuniversitet 
 
Box 7070 
750 07 Uppsala 
 

Date: 
09/02/2022 
 
Reference: 
SSM2021-8099 
Cu-09237 
 

To whom it may concern 
 
 
The Swedish Radiation Safety Authority, SSM, hereby confirms that SLU, 
Sveriges lantbruksuniversitet has a license to conduct activities involving ionizing 
radiation which are described below, in accordance with the Swedish Radiation 
Protection Act 2018:396, 6 Chapter 1 §. 
 
License reference number: SSM2021-8099, Cu-09237 
Date of issue: 2/9/2022 
Date of expire: 2/9/2027 

Activities  
Import, export, transport, transfer, acquire, possess and use of radioactive 
substances and use of technical devices that can emit ionising radiation. 

Others 
Only the original Swedish license, published regulations etc. are valid if any legal 
action is to be enforced. 
 
 
Swedish Radiation Safety Authority 

 
Elham Mehrnia 
Inspector 
Department of Radiation Protection 
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